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«جورج .آر.آر مارتین» ســال  ۱۹۹۶قرارداد نگارش سه
ن «بازی تاج و تخــت» را امضا کرد ،اما حاال ۲۰
جلد رما 
ســال از آن زمان گذشته و این نویسنده همچنان درگیر
نگارش هفتجلدی پرفروشش است.
«بازی تاج و تخت» نام ســریال معروفی اســت که این
روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و براســاس رمانهای
پرفروش «ترانه یخ و آتش» نوشته «جورج ریموند ریچارد
مارتین» مشهور به « »GRRMساخته شده است .امروز
ششم اگست ،بیستمین سالروز انتشار اولین جلد از این
ن «بازی تاج و
رمانها (که به خاطر اقتباس تلویزیونیشا 
تخت» هم خوانده میشوند) است و روزنامه «گاردین» به
این مناسبت بخشهایی از گفتوگو با مدیریت انتشارات
«هارپر کالینز» و نویســنده این کتابها را منتشر کرده
است.
 ۶اگســت  ۱۹۹۶بود که انتشــارت «هارپر کالینز» ۵۰۰۰
نســخه از اولین قســمت «ترانه یخ و آتش» را با جلد
گالینگور روانه بازار کرد .با این که اســتقبال اولیه از این
کتابها چندان پرشــور نبود ،اما حاال بعد از گذشت ۲۰
ســال بیش از  ۷۰میلیون نسخه از «ترانه یخ و آتش» به
فروش رسیده است.
«جین جانسون» ناشــر کتابهای «مارتین» اما از همان
ابتدا شــیفته این مجموعه رمان شده؛ «وقتی رئیسم از
من خواســت این کتاب را بخوانم ،اولین فصل «بازی تاج
و تخت» مرا میخکوب کرد .ســبک نوشتاری تند و تیز،
زیرکانه و ناگهانی بود .همه شــخصیتها زنده و توصیف
آنها نفسگیر بود .با خواندن جزییات کثیف و جسورانه،
حس میکردم دارم داســتانی تاریخی و تحقیقشده را
میخوانم  ،نه یک دنیای خیالی .ما فهمیدیم که باید این
کتابها را داشته باشیم ،اما پیشبینی اولیه فروش خیلی
باال نبود».

نویسندهای که  3717نفر را کشته است

او ادامه میدهــد« :ما انتظار
داشــتیم  ۵۰۰۰جلد گالینگور
و  ۵۰هــزار کاغــذی را در
محدوده خودمان بفروشــیم
که این رقم در آن زمان برای
ژانر داستانی جاهطلبانه بود.
در ابتدا به نظر نمیرسید که
به هدفمان برســیم و فروش
اولیه تنها کمــی ما را دلگرم
میکرد .انتشار یک مجموعه
جدید همیشــه سخت بوده،
حتی در مورد نویسندهای مثل
«جورج» که مدتی اســت در
بازار حضور دارد».
اما پــس از مدتــی جذابیت
داستانهای «مارتین» دهان
به دهان میگشت و بر شهرت
او و فروش رمانهایش افزوده
میشد .خیلی طول نکشید که
آرزوهای ناشر هم به حقیقت
پیوست و «ترانه یخ و آتش»
به فهرست پرفروشترینهای
ادبیات داستانی راه پیدا کرد.
«جانســون» در ابنباره میگوید« :هرگز انتظار نداشتیم
این مجموعه بیش از  ۷۰میلیون جلد فروش داشته باشد
و به بیش از  ۴۰زبان ترجمه شود».
«هارپــر کالینز» ابتدا قرار بود کتابهــای «مارتین» را
در قالب ســهگانه و با تمرکز بر خاندان «اســتارک»ها،
«النیستر»ها و «تارگرین»ها منتشر کند .اما تا امروز پنج
کتاب از این مجموعه به چاپ رسیده و «مارتین» در حال

کمیته اسکار سینمای آلمان  8فلم را به عنوان نامزدهای
معرفی به عنوان نماینده این کشور در بخش بهترین فلم
خارجی جوایز اسکار معرفی کرد.
به نقل از اسکرین دیلی ،همانطور که پیشبینی میشد
کمدی «تونــی اردمن» به کارگردانــی «مارن اده» که

در جشــنواره کن یکی از نامزدهای نخل طال بود و در
نهایت موفق به کسب جایزه بهترین فلم از نگاه انجمن
بینالمللی منتقدین (فیپرشی) در جشنواره شد ،یکی از
 8فلمی اســت که از سوی کمیته اسکار سینمای آلمان
در فهرســت نامزدهای معرفی به اسکار  2017انتخاب
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سرشت ـ شر ـ سرـ ترس
ـ ترش ـ رســا ـ راس ـ
سرای ـ شــیر ـ ریش ـ
تیر ـ تار ـ ستار ـ سیار ـ
ساری ـ ریاست ـ سیرت ـ
سیر ـ طیار ـ شرط ـ سطر
ـ شرایط ـ تراش ـ راست ـ
راستی ـ رایت ـ تیار.

 بازی با کلمات

حمل

ثور

گاهی اوقات چنان درگیر مشــکالت خودتان هستید که مشکالت
دیگران را فراموش میکنید .در این هنگام دلســوزی و مهربانیتان
را از دست میدهید و متأسفانه امروز باید مراقب این موضوع باشید
از بودن در کنار افرادی که برایتان با ارزش هستند لذت می برید.

جوزا

امروز قرار هاي زيــادي نگذاريد؛ زيرا موضوعــي را كه خيلي در
ال برعكس ميشــود .به خاطر
موردش عالي فكر ميكرديد ،بعدا ً كام ً
داشته باشيد كه ممكن است در اين زمان مردد باشيد شايد به اين
خاطر كه اكنون آزاد هســتيد تا تصميم خودتان را بگيريد و مردد
هســتيد كه به كجا ميخواهيد برويد .بدانيد كه مســير درستي را
ميرويد بنابراين مطمئن باشيد.

سرطان

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شما حس ششم تان است .به غریزهتان گوش کنید پشیمان
نمیشوید .دیگران به طرز فکر شما غبطه میخورند.

اسد

دوباره ستاره ها شادتان خواهند كرد .شما به شهرت خود برگشتيد
و باعث روح بخشي و سرزندگي هر ميهماني خواهيد بود .حتي اگر
نتوانيد مركز توجه يك جمع بزرگ باشيد ،از مصاحبت با افراد دور
لذت خواهيد برد.

سنبله

به آرزوها و کارتان فکر میکنید .اگر بخواهید موفق میشــوید.با
رئیس و همکارانتان هماهنگی خاصــی دارید .هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا می کنید.

اولین زن سیاهپوست روی
چوکی کارگردانی فلمی
 ۱۰۰میلیون دالری
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میزان

امروز قبل از اينكه كاري انجــام دهيد ،خوب فكر كنيد .امروز ،روز
خوبي است .بنابراين از آن استفاده كنيد تا درآينده پشيمان نشويد.
ميتوانيد ايدههايتــان را براي ديگران بيان كنيد همه به آن توجه
ميكنند.

خواند.او عالوه بر ســینما در عرصه تئاتر و تلویزیون نیز
فعال بود و در آثاری مانند «سالهای شگفتی»« ،فیالدلفیا
همیشه آفتابی است» و «بال غربی» نقشآفرینی کرده بود.
سارا کوپ همسر هادلستون از اهمیت مردم برای هادلستون
گفت« :او سرگرم کردن دیگران را دوست داشت و ترجیح
میداد هنگام با مردم معاشرت کند».

اتوبوس ـ بازپرس ـ تانژانت ـ ثاقب ـ جسور ـ چاالک ـ حسین ـ خالق ـ دامن ـ
ذره ـ ریال ـ زمینه ـ ژرف ـ سوسمار ـ شوخی ـ صنوبر ـ ضامن ـ طراح ـ ظرافت
ـ عایق ـ غالب ـ فرخار ـ قطره ـ کندو ـ گلباغ ـ لبریز ـ مهریه ـ نوازشــگر ـ آوا دوورنی به عنوان اولین کارگردان سیاهپوست زن در تاریخ
وفادار ـ هواخوری ـ یادگار.
سینما برای ساختن یک فلم  ۱۰۰میلیون دالری انتخاب شد.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

دیوید هادلستون بازیگر کهنهکار آمریکایی در  85سالگی
درگذشت.
این بازیگر که از دهه  60میالدی به این ســو در بیش از 100
فلم نقشآفرینی کرده بود ،در اثر ابتال به بیماری پیشرفتۀ
قلبی و کلیوی چشم از جهان فروبست.
هادلستون بیشتر برای نقش کوتاهی که در فلم «لبوفسکی
بزرگ» ایفا کرده بود ،شناخته میشد .او در
فلم برادران کوئن نقش یک پیرمرد میلیونر
عجیب را بازی میکرد.
این بازیگر ســال  1985با بــازی در فلم
«بابانوئل» کنار دادلی مور به شهرت رسید.
از دیگر فلمهای کارنامه هنری او میتوان به
«دیوانهوار» به کارگردانی رومن پوالنسکی
و «تهیهکنندگان» به کارگردانی ســوزان
استرومن اشاره کرد.
هادلســتون در «زینهای شــعلهور» مل
بروکس نیز حضوری کوتاه داشــت .بروکس
پس از انتشــار خبردرگذشت این بازیگر با
انتشار بیانیهای ضمن ستایش توانایی باالی
او در بازیگری ،درگذشتش را فقدانی بزرگ

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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مجموعه رمان کشــته و تا االن یک میلیون و  ۸۰۰هزار
کلمه در نگارش این کتابها به کار برده است.
مجموعه رمان «مارتین» بخش قابل توجهی از شهرت خود
را به اقتباس تلویزیونیاش مدیون است« .دیوید بنیوف»
و «دی .بــی .وایس» کارگردانان این پــروژه تلویزیونی
هستند .این سریال روایتکنند ه چندین خط داستانی از
مجموعه رمان «ترانه یخ و آتش» اســت که داستان آن
در قلمرو خیالی هفت پادشــاهی «وستروس» میگذرد.
«بازی تخت و تاج» راوی تاریخچه نبرد خشــونتبار بین
خانوادههای اشرافی در آن ســرزمین است که برای به
دست آوردن تخت آهنین تالش میکنند.
این مجموعه در سال  ۲۰۱۵برای چهارمین سال پیاپی در
صدر فهرست دانلود غیرقانونی سریالهای تلویزیونی در
جهان قرار گرفت و تنها فصل پنجم آن بیش از  ۱۴میلیون
بار به صورت غیرقانونی دانلود شده است.
«بازی تاج و تخت» که ســال گذشته در  ۲۴بخش نامزد
کسب جایزه امی )اسکار تلویزیونی) بود ،توانست رکورد
 ۱۲جایزه «امی» را برای یــک مجموعه تلویزیونی از آن
خود کند و امسال نیز در  ۲۳بخش نامزد کسب جایزه از
این جوایز تلویزیونی است.
ی تا حدی بوده
جذابیت این مجموعه تلویزیونی آمریکای 
که عالوه بــر جوایز تلویزیونی که نصیب ســازندگانش
کرده ،سیلی از گردشــگران را برای دیدن لوکیشنهای
ی این پروژه در ایرلند شــمالی ترغیب کرده
فلمبــردار 
اســت .فصل پنجم این اثر با متوســط  ۸.۱۱میلیون نفر
مخاطب ،رکورد بیشترین مخاطب این سریال را در آمریکا
شکست .فصل ششــم این مجموعه در ماه ژوئن به پایان
رسیده و پخش فصل هفتم آن از سال  ۲۰۱۷آغاز میشود
و فصل هشتم و نهایی نیز سال  ۲۰۱۸میالدی در دسترس
عالقهمندان قرار خواهد گرفت

بازیگر «لبوفسکی بزرگ» درگذشت

شده است .این کمدی درام درباره پدری است که برای
احیای رابطه خود با دخترش شوخی فریبندهای را با او
آغاز میکند .دیگر فلمهایی که شانس حضور به عنوان
نماینده ســینمای آلمان در بخش یهترین فلم خارجی
جوایز سینمایی اسکار را در سال  2017دارند ،عبارتند
از «در ســطح چشــم» به کارگردانی «اوی گلدبرنر» و
«یوآخیم دالهوپ»« ،ببین کی برگشته» ساخته «دیوید
اف .وندنت»« ،مه در آگست» به کارگردانی «کای وسل»،
«قدرت تغییر» ســاخته «کارل ا ِی فشنر»« ،مردم در
مقابل فیتــس باوئر» از «الرس کــرام»« ،خاطرات آن
فرانک» به کارگردانی «هانس اشتینبیچلر» و «اتسفت
زوئیگ :خداحافظی با اروپا» ســاخته «ماریا شــرادر»
میشوند اما میتوان گفت شانس فلم «تونی اردمن» به
سبب درخشــش و بازخورد مثبت در جشنواره فلم کن
نسبت به سایر فلمها بیشتر است.
سینمای آلمان سال گذشــته در نهایت فلم «هزارتوی
دروغها» ساخته «جولیو ریکارلی» را به عنوان نماینده
خود در جوایز اســکار برگزید که به فهرســت اولیه
نامزدهای اسکار نیز راه یافت.

 بازی با اعداد
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قرارداد ســه کتــاب اول گرفته
شده ،نوشــت« :این تصویر چند
هفته بعد از تعییــن اولین مهلت
تحویــل کتابم گرفته شــده .آه،
چقدر معصوم بــودم ...مرد درون
این عکس تصورش را هم نمیکرد
که دو دهه آینده عمرش را صرف
هفت پادشاهی «وســتروس» و
«تیریون»« ،دنریــس»« ،آریا»،
«سانسا»« ،جان اسنو»« ،برن» و
بقیه شخصیتها کند».
«جانسون» مدیر انتشارت «هارپر
کالینز» در ادامه میگوید« :بازی
تــاج وتخت» هــم همانطور که
«تالکین» درباره «ارباب حلقهها»
گفتــه ،در روایت رشــد میکند.
«بــازی تاج و تخــت» کوچک و
متمرکز شروع میشود و قصه ذره
ذره با معرفــی آدمها و مکانهای
جدید از درون آن ظاهر میشود».
او میافزاید« :ما خیلی خوشحال
شــدیم وقتی «جورج» گفت که
فکر کرده تعــداد کتابها باید به
جای سه ،چهارتا باشــد .زمان نگارش جلد چهارم وقتی
مشخص شــد که دنیا و شخصیتهای این داستان عظیم
حماســی نیاز به فضای بیشــتری دارند ،متوجه شدیم
که باید ششجلدی باشــد و بعد به هفت جلد رسیدیم.
«جورج» گفت که احساس میکند هفت عدد خوبی است
و همینطور جای خوبی برای توقف».
«جورج آر .آر مارتین» تاکنون  3717شخصیت را در این

نگارش ششــمین جلد آن با عنوان «بادهای زمستانی»
است.این نویسنده آمریکایی در وبالگ خود درباره تعداد
کتابهای این مجموعه نوشــته« :آن موقع فکر میکردم
میتوانم کل داستان را در سه جلد تعریف کنم و نگارش
این مجموعه سه سال از من زمان میبرد؛ یک سال برای
هر رمان».
او در کنار عکسی از خود که در سال  ۱۹۹۵پس از امضای
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امروز شما بســیار امیدوار شــدهاید و این قطع ًا به نفع شما کار
میکند .برای شــروع این احساس شــما را پر از اعتماد به نفس
میکند ،به نحوی که می توانید با هر مشکلی که بر سر راهتان قرار
میگیرد ،مواجه شــوید .همچنین باعث میشود که افراد زیادی
جذب شما شده و محبوبیت شما زیاد شود.

عقرب

امروز در زمینه رســیدن به اهداف و افزایش اعتماد به نفستان،
انرژی بیشتری به دست میآورید .اگر با مشکلی قدیمی رو به رو
شوید ،میتوانید به روشی جدید به آن نگاه کنید .بنابراین دیدگاه
قدیمیتان را فراموش کنید و به خودتان حق انتخاب بدهید.

قوس

خوشبيني ذاتي شما روحتان را به پرواز در ميآورد و شما خيال
نداريد به هيچ چيزي اجازه دهيد كه شور و شوقتان را كدر كند.
اگر با مانعي روبرو شديد بهتر اســت فع ً
ال آنها را ناديده بگيريد.
اگر عاقل باشــيد نميگذاريد كه هر چيزي كه نشانگر تفاوت بين
موفقيت و شكست هست از ديدتان ناپديد بماند.

جدی

متولدين اين ماه توصيه مي شــود به احترام و توجه و مراقبت از
بزرگترها ،از پدر و مادرها ادامه دهند .آنها را زير چتر حمايت خود
بگيرند و در حدامکان خود به آنها روحيه بدهند .با فرزندان خود
دوست و صميمي و نزديک باشيد.

دلو

امروز ماه در عالمت شــما می باشد بنابراین فرصت دارید که بسیار
صریح باشید و اگر الزم است در رابطه با موضوعی صحبت کنید .این
خبر خوبی است .اما خبر بد این است که این صراحت میتواند شخصی
را عصبانی کند.

حوت

شما یک متخصص درچیدن و انتخاب و جریان نهفته در اتمسفر
هســتید .هم چنیــن درک میکنید که مردم جلو روی شــما
چیزی میگویند و پشت ســرتان چیز دیگری .بعضی مواقع به
احساساتتان حق قضاوت بدهید.
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به نقل از گاردین ،آوا دوورنی کارگردان فلم تحســین شده
«ســلما» درباره مبارزات نژادی در آمریکا ،برای ساخت فلم
کمپانی دیزنی انتخاب شــد .او به این ترتیب اول زن رنگین
پوست تاریخ شد که یک فلم با بودجه بزرگ را کارگردانی می
کند« .چین و چروک در زمان» فلم کمپانی دیزنی است که آوا
دوورنی برای ساخت آن انتخاب شده است.
کارگردان «ســلما» از ماه فوریه برای کارگردانی پروژههای
متعددی مورد توجه قرار گرفت و ابتدا برای ســاخت «پلنگ
سیاه» برای کمپانی مارول انتخاب شده بود اما سرانجام برای
ساخت نسخه اقتباسی از کتاب مدالین لنگل انتخاب شد.
این کارگردان در توییتر درباره این خبر نوشت :از دیزنی برای
این که با انتخاب من این فاصله را برداشت تشکر میکنم.
دوورنی سومین زنی است که در تاریخ برای ساخت پروژهای
 ۱۰۰میلیون دالری انتخاب شده و پیش از او کاترین بیگلو برای
پروژه ســال  ۲۰۰۹با عنوان «کی  »۱۹و پتی جنکینس برای
پروژه هنوز اکران نشد ه «زن شگفتانگیز» برای نشستن روی
چوکی کارگردانی فلمی پرهزینه انتخاب شده بودند.
کتاب «چین و چروک در زمان» توســط چلسی کلینتون در
نشست ملی دموکراتها مطرح شد و او با اشاره به این کتاب
از خاطــرات دوران کودکیاش یاد کرد .ایــن رمان با تمرکز
بر دختر بچهای که تالش دارد تا پدر دانشــمندش را نجات
دهد ،نوشته شده است .در این فلم قرار است یک دختر بچه
سیاهپوست که در زمان دست به سفر میزند و در کائنات سفر
میکند ،تصویر شــود .این کارگردان پس از این که دو سال
پیش در اسکار مورد بی توجهی قرار گرفت با حمایت زیادی
از ســوی منتقدان و کارگردانها و بازیگران روبه رو شد و به
تالفی آن امسال سال خوبی را پشت سر گذاشت .فلم مستند
او به عنوان اولین فلم غیرداستانی برای افتتاح جشنواره فلم
نیویورک در ماه ســپتمبر انتخاب شد و سریال تلویزیونی او
برای کانال اپرا وینفری نیز کــه پاییز روی آنتن میرود قرار
شده فصل دومی داشته باشد.

بازگشت «دوقلوها»ی هندی

دومین قسمت کمدی خانوادگی پرفروش «جودوا  /دوقلوها»
در دستور کار صنعت سینمای هند قرار گرفته است.
دیوید دهاون که قســمت اول فلم را کارگردانی کرد ،دومین
قسمت آن را هم جلوی دوربین می برد.
این کمدی ســاز مطرح بالیوودی ،قسمت اول فلم را در سال
 1997کارگردانی و تهیه کرد .ســلمان خان بازیگر اصلی فلم
بود.
براساس شــنیده ها ،این خان موفق بالیوودی در قسمت دوم
در نقش اصلی ظاهر نخواهد شــد و فقط بــه عنوان بازیگر
مهمان ،حضوری کوتاه در آن دارد.
به نوشته ســایت انترنتی ایندیا اف ام ،نقش کاراکتر محوری
داستان قســمت تازه را ،وارون دهاون پســر بازیگر دیوید
دهاون بازی خواهد کرد.
او هم مثل کاراکتر ســلمان خان در قسمت اول ،در دو نقش
بازی خواهد کرد .کاراکترهای اصلی داستان ،دو برادر دوقلو
هستند .دیوید دهاون با اعالم خبر تولید «جودوا  ،»2به این
نکته اشــاره می کند که طی  19سال گذشته ،چند بار تالش
کرد آن را جلوی دوربین ببرد.
نسخه اصلی که کارینا کاپور و رامبها هم در آن بازی داشتند،
لقب یکی از پرفروش ترین فلم های سال  1997هند را گرفت.
کلید فلم برداری قســمت دوم این کمدی جوان پســند ،تا
چند هفته دیگر زده می شود« .جودوا  »2برای تابستان سال
آینده ،آماده نمایش عمومی می شود.

